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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. popiera wnioski określone przez OECD w sporządzonej w styczniu 2011 r. prognozie 
konkurencyjności Azji Środkowej i wyraża szczególne zaniepokojenie w odniesieniu do 
systemu edukacji, MŚP, reform własności ziemskiej oraz inwestycyjnych strategii 
politycznych tego regionu; 

2. nalega na nieustawanie w wysiłkach zmierzających do modernizacji sektora oświaty, 
w tym kształcenia w dziedzinie biznesu;

3. jest zdania, że wspieranie MŚP stanowi klucz do rozwoju zaangażowanych państw i że 
UE powinna nadać wyższy priorytet pomocy MŚP w ramach mandatu EBI dla Azji 
Środkowej i złagodzić wymogi wizowe dla przedsiębiorstw z tego regionu;

4. jest przekonany, że reforma strukturalna na rzecz gospodarki rynkowej i rozwijanie 
solidnych ram prawnych dla inwestycji zagranicznych mają nie tylko zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego regionu, ale również ułatwią integrację 
z gospodarką globalną i przystąpienie do WTO; wzywa państwa Azji Środkowej do 
pójścia w ślady Republiki Kirgiskiej i przeprowadzenia wszelkich niezbędnych reform 
umożliwiających przystąpienie do WTO;

5. nalega na to, by dobre sprawowanie rządów, poszanowanie państwa prawa, prawa 
człowieka i walka z korupcją stały się głównymi elementami dialogu prowadzonego 
z tymi państwami;

6. jest przekonany, że współpraca i handel pierwiastkami ziem rzadkich powinny stać się 
priorytetami w stosunkach UE z Azją Środkową;

7. jest przekonany, że w swojej przyszłej strategii wobec Azji Środkowej UE powinna 
wyciągnąć wnioski z reformy europejskiej polityki sąsiedztwa i wprowadzić 
zróżnicowanie, bezpośrednie kontakty międzyludzkie i traktowanie demokracji z większą 
uwagą, jak również szerszy kontekst geopolityczny z uwzględnieniem Mongolii 
i Afganistanu.


